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Tájékoztató a média részére
a Somogyért Egyesület 2010. évi önkormányzati választáson való részvételéről

Civil erő a Somogyért Egyesület
A Somogyért Egyesület 1994. évi megalakulása óta eltelt 16 év során minden alkalommal, ez
évben sorrendben ötödször vesz részt az önkormányzati választáson jelölő szervezetként. A
Somogyért Egyesület civil szervezet (nem párt) amely minden választáson önállóan mérettette
meg magát. Soha egyetlen párttal sem kötöttünk választási szövetséget, nem állítottunk közös
megyei listát.
A településeken önálló jogi személyként működő 109 testvérszervezetünk révén veszünk részt
a helyi önkormányzati választáson. Rajtuk keresztül és általuk állítunk helyi polgármester és
(vagy) képviselőjelölteket. Olyanok, mint a Kaposvári Somogyért Egyesület, a Nagyatádért
Egyesület , a barcsi Együtt a Városért Egyesület, a Szövetség a Koppány-völgyéért Somogyért
Egyesület, a Böhönyéért Somogyért Egyesület, a Karádért Somogyért Egyesület stb.
Kaposváron a megyeszékhelyen polgármester-jelöltet nem állítunk, szervezetileg nem
támogatunk. Ezt meghagyjuk a pártoknak. Ugyanakkor mind a 12 választókerületben állít
jelöltet a Kaposvári Somogyért Egyesület. Ők külön sajtótájékoztatót tartanak a jövő héten.
Somogy megye 245 települése közül 162 településen indul olyan, nagy többségében
független, vagy civilszervezeti polgármester jelölt, akit a Somogyért Egyesület támogat. A
városok közül Nagyatádon Ormai Istvánt, Barcson Szemere Mártát, Kadarkúton Lóki
Józsefet, Balatonbogláron Kovács Miklóst, Balatonföldváron Ferenczi Lászlót, támogatjuk.
Közülük Ormai István, Szemere Márta, Lóki József, Ferenczi László a megyei listánkon is
szerepelnek. Több városban is indul olyan polgármester jelölt, aki igényelte támogatásunkat,
de politikai fenyegetettséget érezve kérte, hogy ezt ne hozzuk nyilvánosságra.
A megyei önkormányzati választáson való részvételhez szükséges ajánlószelvények
többszörösével tiszteltek meg bennünket a választók, amit köszönünk. Megyei listánkat a
Választási Bizottságnak bejelentettük, leadtuk.
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A megyei listán maximum 48 jelölt szerepelhet. A Somogyért Egyesület számára nem okozott
nehézséget, hogy mind a 48 helyre megfelelő személyt találjunk. Az egyesületünk elnöksége
augusztus 30-án hétfőn este vita után, módosításokkal 28 szavazattal egyhangúlag hagyta jóvá
a Somogyért Egyesület megyei listáját.
A listavezetőt már a július 2-i küldött közgyűlés megszavazta dr. Gyenesei István, a
Somogyért Egyesület elnöke személyében, aki korábban 17 évig a megyei önkormányzat
elnöke, független országgyűlési képviselő és önkormányzati miniszter is volt.
A listán őt követő tíz jelöltünk:
Ormai István Nagyatád polgármestere, a megyei közgyűlés Somogyért Egyesület frakciójának
vezetője, tanácsnok, a Somogyért Egyesület ügyvezető alelnöke, nagyatádi civilszervezeti
polgármesterjelölt
Kövér István Nagyszakácsi polgármestere, a Megyei Faluturizmus Szövetség elnöke, a
megyei közgyűlés tanácsnoka, 2010-ben országgyűlési képviselőjelöltünk, független
polgármesterjelölt
Szemere Márta barcsi oktatási intézményi igazgató, szociológus, főiskolai oktató, az Együtt a
Városért Egyesület elnöke, barcsi civilszervezeti polgármesterjelölt
Kiss Szabolcs Kisbárapáti, a Nemzeti Civil Alap Regionális Tanácsának elnöke, a Somogyért
Egyesület alelnöke, a Somogyi Egyetemistákért ösztöndíjrendszer megyei koordinátora
Dr. Bollók Sándor PhD. Balatonmáriafürdő, orvos, egyetemi oktató, volt polgármester, 2010ben országgyűlési képviselőjelöltünk
Farkas László Vörs polgármestere, a Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, a megyei közgyűlés
tanácsnoka, a Somogyért Egyesület alelnöke, független polgármesterjelölt
Stikel János Kaposvár, a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke, a Nemzeti Civil Alap
Regionális Tanácsának titkára, a Somogyért Egyesület titkára, az Esti Beszélgetések
rendezvénysorozat megyei koordinátora
Papszt Lajos Lengyeltóti polgármestere, a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás elnöke, a
Somogyért Egyesület alelnöke
Verkman József Kadarkút polgármestere, Kadarkút-Nagybajom Kistérségi Társulás elnöke, a
Somogyért Egyesület alelnöke
Peszt Péter Balatonlelle, a Megyei Polgárőr Szövetség ügyvezető alelnöke, a Nemzeti Civil
Alap országos kollégiumának tagja
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A listán szereplő 48 személy területileg lefedi a teljes megyét. Felkészült, ismert, hiteles
emberek. Meghatározó az önkormányzati szakértelem és gyakorlat, valamint a civil kötődés.
Néhány összesítő statisztikai adat a jelöltjeinkről:
-

34 fő falun, 14 fő városban lakik

-

35 fő első számú civil szervezeti vezető, közülük 14-en térségi, megyei illetve
regionális vezetők

-

25 fő polgármester vagy (és) polgármesterjelölt

-

11 nő van a jelöltjeink között

-

5 fiatal is található a listánkon, köztük Udvaros Renáta ifjúságszakértő, a Somogy
Ifjúságáért Egyesület elnöke és a Somogy Megyei Civil Szolgáltató Központ vezetője,

-

a szakmai összetételt tekintve 12 gazdasági vezető és vállalkozó, 7 sportvezető, 4
pedagógus, 4 intézményi vezető, 2 orvos vállalta a jelöltséget

-

4 jelöltünk tartozik valamelyik megyénkben élő nemzetiséghez vagy etnikumhoz
(horvát, sváb, cigány). Listánkon jelölt Bogdán Sándor a Somogymegyei Minoritas
Cigány Egyesület elnöke.

A választásra időzítettük ez évi, hagyományos Hírlevelünk kiadását, amely 32 oldalon 10000
példányban mutatja be a Somogyért Egyesület változatos és színes tevékenységét. Ezekben a
napokban készült el a nyomdában és kapják meg tagjaink, szimpatizánsaink, támogatóink,
partnereink, közéleti személyiségek és a munkánk iránt érdeklődők ezt a kiadványt. Benne az
éves munkánkról szóló írások mellett kifejezetten az önkormányzati választásra szánt
üzenetek, információk is szerepelnek.
Dr. Gyenesei István elnök, listavezető: „Célunk, hogy továbbra is együttműködő és hozzáértő
partnerei legyünk mindazoknak, akiknek fontos, hogy jobban érezze magát mindenki, akinek
sorsa ez a talpalatnyi föld Somogyország. A megye tradicionálisan elmaradott pozíciójából
nem vitt felfele az út az elmúlt négy évben. A megyei önkormányzat pedig veszélyesen
eladósodott. A nettó hitelállomány 4 év alatt tizenhatszorosára nőtt.
Erőszakos kikapcsolásunk a megye vezetéséből hiba volt, bebizonyosodott, hogy tagadásra és
valótlanságok állítására építeni kockázatos, mi több lehetetlen. A megyéért akarunk és fogunk
a megyei önkormányzatban dolgozni. Összefogva mindenkivel, aki tényleg a jobbítást akarja a
Drávától a Balatonig. Számunkra Somogy és az itt élő emberek örök értéket jelentenek, amiért
keményen dolgozni kell.”
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A Somogyért Egyesület a „választókkal a választókért” civil filozófiával, folyamatos munkát
végző közösségépítő szervezet.
Az önkormányzati választásra a küldöttközgyűlés 26 pontos programot is elfogadott.
Megtalálható a Hírlevelünk 13. oldalán. Ennek a programnak az alapja, természetes módon az
egyesületünk országgyűlési képviselőválasztási programja volt. A Hírlevél hozzáférhető
elektronikus formában is, honlapunkon.

Választási üzeneteink, amelyek plakátjainkon is megjelennek majd:

Somogyi vagy? Most mutasd meg!
Mindig Somogyért
A megye velünk erősebb és színesebb
Közel az emberekhez
Kaposvár, 2010. szeptember 1.

Stikel János
a Somogyért Egyesület titkára
+36 30 901-0592

